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estratégia de expansão no Brasil. Em 
2009, foi a vez do produto de banda lar
ga Speedy. As queixas de consumidores 
cresciam em volume tão expressivo que 
fizeram com que a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatei) interviesse 
na questão, paralisando as vendas da 
Telefônica por cerca de dois meses - o 
que também se refletiu na perda de cer
ca de 148 m i l clientes de banda larga da 
empresa, no terceiro trimestre do ano, 
em relação ao trimestre anterior. 

O fato é que a companhia teve de 
reagir rápido, em um ritmo que não po
derá ser abandonado, daqui para fren
te, caso a empresa não queira perder 
mercado no Brasil. Isso porque, desde 
o anúncio da compra da Brasil Telecom 
pela Oi, no início de 2008, o ritmo de 
consolidações no setor se intensificou 
- só em 2009, foram cerca de 23 fusões 
e aquisições, segundo a KPMG, com 
destaque para a conclusão do processo 
de aquisição da Intelig pela T I M , com 
novos competidores e uma demanda 
maior por investimentos para se man
ter na frente. 

PERDA SENTIDA 
Nessa corrida de consolidação, uma das 
derrotas mais sentidas para a Telefôni
ca foi a perda da GVT para a francesa 
Vivendi, no fim do ano passado, em um 

P ara muitos brasileiros, o ano de 
1998 deveria ficar no esqueci
mento: com três gols a zero e 

muita polêmica envolvendo a seleção, 
a França tirava a Copa do Mundo de 
nossas mãos. Mas não foram apenas 
Zidane e Petit que fizeram calar o Brasil 
nesse ano: milhares de paulistanos v i 
ram seus telefones ficarem mudos por 
causa de uma expansão de fios e cabos 
para aumentar o número de l inhas 

telefônicas, resultado da privatização 
da Telecomunicações de São Paulo (Te-
lesp), repassada para o grupo espanhol 
Telefônica, porém, sem um gerencia
mento adequado. 

"Os anos de 1997 e 1998 foram de 
caos," diz Virgilio Freire, consultor da 
área de telecomunicações e ex-presi
dente de empresas no setor no Brasil, 
como a Vésper e a Lucent. "Os serviços 
de expansão realizados pela Telefônica 
foram feitos de maneira apressada e 
foram mal controlados, causando pro
blemas terríveis para a população." 

Mais de dez anos após a compra da 
Telesp, a operadora espanhola ainda te
ve de tourear problemas relativos à sua 
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braço de ferro que 
durou mais de dois 
meses. Para analis
tas, a companhia 
GVT era vista como 
um último target 
relevante do setor 
já consolidado de 
telecomunicações, 
r e s t a n d o agora 
apenas players de 
menor porte. "Hoje, 
olhando para o mer
cado, você não en
contra outra GVT," 
diz um analista da 
corretora Coinvalo-
res. "Quando u m a 
operadora é espe
lho, como é o caso 
da GVT, é necessário 
sair com toda a in-
fraestrutura, desde 
o início. E ela conse
guiu, de uma forma 
muito eficiente, ren
tabilizar isso, investindo pesado e, ao 
mesmo tempo, entregando resultados. 
Além disso, seus serviços são muito 
competitivos," diz. Estratégia diferente 
da adotada pela Telefônica no Brasil, 
fonte de grande parte de seus proble
mas, segundo ana
listas. "Na Telefô
nica, tudo é tercei
rizado, o que eu 
critico veemente
mente", diz Freire. 

A GVT atua em 
86 cidades de 15 
estados, além do 
Distrito Federal, 13 
deles nos quais a 
operadora oferece 
todo o seu portfó-
l io de produtos. 
Também tem presença em São Paulo e 
Rio de Janeiro, mas com oferta apenas 
ao mercado corporativo. A empresa 
fechou o terceiro trimestre de 2009 com 
um faturamento de R$ 442,3 milhões, e 
R$ 1,2 bilhão no acumulado dos primei
ros nove meses do ano passado. 

Frente ao atual cenário, apontam 
os analistas, a Telefônica já não po
derá mais escorregar quando se trata 
de credibilidade do produto para os 
consumidores brasileiros. "Em razão 
da falta de concorrência, em algumas 

áreas e em muitas 
regiões, o cliente 
não tem a opção 
de migração", afir
ma o analista da 
Coinvalores. "Mas 
onde há opções, 
como a portabi
l idade numérica 
mostrou, o cliente 
migra de uma for
ma muito forte." 
Para fazer frente a 
esse desafio, a Te

lefônica anunciou que, neste ano, prevê 
realizar investimentos da ordem de R$ 
2 bilhões. Uma das novidades previstas 
pela empresa era a de lançar, até o final 
de janeiro, uma oferta de banda larga 
popular para o estado de São Paulo, 
por meio de tecnologia sem fio, W i -

Mesh ou Wi-Fi, com foco, sobretudo, em 
comunidades verticais, como os con
juntos habitacionais da Cohab. 

ÁGUAS PASSADAS 
Quanto ao episódio Speedy, a Telefô
nica defende já ser coisa do passado. 
"Foi realizado um conjunto de ações, 
de investimentos e de alterações de 
procedimentos, seja na rede ou no aten
dimento e na comercialização. Temos 
a convicção de que todas essas ações 
colocam a Telefônica em uma posição 
extremamente fortalecida para 2010 
e para poder aproveitar o potencial de 
crescimento desse mercado de forma 
bastante competitiva," afirma Fernan
do Freitas, diretor de Relações Institu
cionais da Telefônica do Brasil. 

O fôlego que esse investimento da
rá à empresa poderá se ver eclipsado 
pela ajuda que o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BN
DES) aprovou para o grupo Oi, de RS 4,4 
bilhões. Os recursos serão destinados 
aos planos de investimento das quatro 
empresas do grupo (Brasil Telecom Fixa 
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e Brasil Teiecom Móvel, Oi Fixa e Oi 
Móvel) relativos ao período de 2009 a 
2011. Mas o grupo pode não ter fôlego 
para crescer no mercado de banda 
larga, devido à dívida adquirida com 
a compra da Brasil Telecom, ocorrida 
em 2008, de acordo com o analista de 
telecomunicações Virgilio Freire. "Em 
minha opinião, a Oi deu um passo 
maior que as pernas. Agora, está di
fícil para deglutir essa compra," diz, 
indicando que, antes de mais nada, 
o maior desafio da Telefônica será 
aprender com seus próprio erros. 
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